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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

В динаміці подальшого розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави 

безперечно особливої актуальності набувають питання необхідності як удосконалення існуючих, 

так і створення нових інституціональних основ розширення участі громадськості у виробленні 

публічної політики та прийнятті управлінських рішень на різних рівнях. Зокрема, налагодження 

результативної взаємодії громадськості з органами державної влади та місцевого самоврядування 

у формуванні й реалізації публічної політики є одним з пріоритетних завдань й стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні. Водночас, цілеспрямований аналіз взаємовідносин 

громадянського суспільства і демократичної держави засвідчує, що в Україні, на основі 

використання кращих стандартів світової практики, загалом сформовано нормативно-правове 

підґрунтя взаємодії органів публічної влади з інститутами громадського суспільства у виробленні 

й реалізації публічної політики. Вітчизняні нормативно-правові акти визначають значну кількість 

інституційних форм громадської участі у виробленні публічної політики, прийнятті політико-

управлінських рішень та контролю за їх виконанням.  

Органи публічної влади, залучаючи громадськість до творення публічної політики, 

поглиблюють процес політичної демократизації суспільства, прискорюють становлення 

соціально-правової держави, формують правову незалежність людини від держави, виховують й 

законослухняного громадянина. Водночас процес формування основ соціально-правової держави 

в Україні, на відміну від західноєвропейських її моделей, має свої особливості. Так, складність і 

суперечливість процесу державотворення обумовлена слабкими демократичними традиціями 

перехідного суспільства, недосконалістю політичної системи, недостатньою участю громадських 

інститутів у формуванні політики. Окрім того, нині в Україні особливого значення набуває 

практичний вимір реальної взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського 

суспільства. Власне, успішний сталий розвиток суспільства та економіки може бути забезпечений 

лише за умови системного використання результатів політики при прийнятті рішень у діяльності 

як органів влади, так і бізнес структур різного рівня, що вимагає продовження дослідницьких 

зусиль у даному напрямі. 

Навчальна дисципліна «Основи вироблення політики та прийняття рішень» належить до 

нормативної навчальної дисципліни та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для денної та заочної форм навчання.  

Отже, програма навчальної дисципліни «Основи вироблення політики та прийняття 

рішень» спрямована на те, щоб дати студентам знання теоретичних основ предмета та 

застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

 Сучасні теоретичні основи вироблення політики та прийняття рішень в умовах проведення 

реформ, виходячи з потреб становлення соціально-правової держави. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

 Сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми вироблення 

політики та прийняття рішень з врахуванням особливостей їх інституційного та організаційного 

забезпечення в системі публічного управління та адміністрування. 

 

Основні завдання 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

 – формування навичок з вироблення політики та прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування цілеспрямованих й 

сучасних підходів в системі публічного адміністрування та управління бізнесом;  

– надання відомостей про застосування різних концепцій формування політики та 

прийняття рішень для цілей управління;  

– ознайомлення з різноманітними методами вироблення політики та прийняття рішень у 
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діяльності як органів влади, так і бізнес структур;  

– формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань 

та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень у діяльності органів влади, бізнес 

структур, громадянського суспільства щодо забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між 

різними групами суб’єктів публічного управління та адміністрування; 

– формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-комунікативної 

взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і внутрішнім середовищем, створення та 

супроводження сприятливого зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації 

політики розвитку публічної сфери (або її складової);  

– формування навичок із консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним і 

юридичним особам з питань політики, вироблення рішень, функціонування суб’єктів і об’єктів 

публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного 

управління та адміністрування;  

– формування навичок із оцінювання організаційного та управлінського контекстів в різних 

секторах діяльності при прийнятті рішень;  

– формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого 

управління;  

– формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного й бізнесового 

секторів, ціннісних та історичних контекстів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

 

 Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Ділове адміністрування», «Стратегічне 

управління в діяльності органів влади та бізнес структур», «Управління публічним сектором» та 

передує вивченню дисципліни «Стратегічне планування державної політики у сферах 

життєдіяльності суспільства». 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

 

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни, студент набуде  таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної 

діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу.  

Загальні компетентності : 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

- здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); 

- здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в 

команді; 

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись 

засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами; 

Фахові компетентності : 

- здатність організовувати діяльність органів влади й бізнес структур, зокрема, різних форм 

власності щодо вироблення політики та прийняття рішень; 

- здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення цілей органів 

влади, громадянського суспільства та бізнес структур; 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення політики та використання управлінських 

рішень, продуктів, послуг чи процесів. 
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- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм 

поведінки в системі вироблення політики та прийняття рішень; 

- здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні 

ІКТ. 

- здатність на основі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, визначати орієнтири і 

приймати рішення відповідного рівня публічного адміністрування та управління бізнесом; 

- здатність бути лідером, підтримувати імідж та репутацію органів влади, міста, країни, 

дотримуватись загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, виробничих, 

міжособистих та суспільних відносинах; 

- здатність забезпечувати ефективну комунікацію публічної організації із зовнішнім 

середовищем, громадськими організаціями та бізнес структурами; 

- здатність готувати наради та збори, результативно здійснювати інші види управлінської 

діяльності; 

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи політики й публічного 

управління для визначення ефективних напрямків їх реалізації; 

- здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти на різних рівнях управління та 

адміністрування; 

- здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи 

щодо їх розв’язання. 
 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

– механізми, методи та інструменти вироблення політики та прийняття рішень в системі 

публічного управління та адміністрування; 

– сутність вироблення політики та прийняття рішень щодо діяльності органів влади та бізнес 

структур, особливості застосування планування, моделі та методи прогнозування розвитку, 

системного підходу до формування стратегій у публічній сфері;  

– сучасні філософські та теоретичні засади публічного управління та адміністрування;  

– теоретичні положення, методології публічного управління та як мультидисциплінарної теорії 

й дотичних до неї предметних галузей і дисциплін;  

– сутність соціальних, політичних і економічних подій, проблем і складних задач публічної 

сфери, а також впливи та ризики зовнішнього (у тому числі глобалізаційних процесів і 

забезпечення національної безпеки) та внутрішнього середовищ;  

– механізми взаємодії та розподілу повноважень між різними рівнями управління;  

– сутність багаторівневого управління та мережевих структур;  

– теорії та моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у публічній 

сфері;  

– загальні вимоги при формулюванні рішень у публічній сфері;  

– сутність територіальних впливів при виробленні політики та прийнятті управлінських рішень 

в системі публічного управління та адміністрування; 

– основи методології досліджень у публічному управлінні та адмініструванні;  

– особливості емпіричних та теоретичних методів дослідження;  

– методи кількісного аналізу щодо вироблення політики та прийняття рішень в системі 

публічного управління та адміністрування.  

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 

– розробляти елементи політики та прийняття рішень у публічній сфері, визначати стратегічні 

цілі, формулювати наукове бачення вирішення суспільних проблем розвитку;  

– критично осмислювати проблемні питання вироблення політики та прийняття рішень в 

системі публічного управління та адміністрування; 

– усвідомлювати систему динамічного публічного менеджменту та основні напрями 

формування політики розвитку держави;  

– аналізувати розвиток управлінських процесів у публічній сфері, ідентифікувати проблеми та 

обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і 

якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки;  

– застосовувати теоретичні положення, методології публічного управління та адміністрування;  
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– виконувати управлінські функції, у тому числі керівника, у суб’єктах публічної сфери; 

– адаптувати міжнародно визнані стандарти публічного управління та адміністрування щодо 

вироблення політики та прийняття рішень;  

– організовувати та забезпечувати ефективну діяльність адміністрації суб’єкта публічної сфери;  

– виробляти, легітимізувати та реалізовувати публічну політику (з урахуванням питань 

національної безпеки), а також проводити оцінювання та аудит;  

– створювати та / або модернізовувати систему управління публічною сферою (або її складовою 

чи об’єктом управління);  

– застосовувати ефективні форми і результативні методи публічного управління й 

адміністрування; 

– використовувати різноманітні моделі вироблення політики та прийняття рішень у публічній 

сфері;  

– управляти різноманітними проектами, організовувати публічно-приватне партнерство при 

вирішенні проблем у публічній сфері;  

– застосовувати методологію врахування територіальних впливів при виробленні політики та 

прийнятті рішень;  

– самостійно проводити прикладні дослідження з вирішення складних задач і проблем 

публічного управління та адміністрування;  

– володіти методологією та методами наукового дослідження, наукового обґрунтування 

стратегій розвитку публічної сфери (або її складової), відповідних програм і проектів та 

забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єкту управління;  

– використовувати дослідницькі методи та технології;  

– аналізувати та тестувати різноманітними методами процеси вироблення політики та 

прийняття рішення, що приймаються в системі публічного управління й адміністрування.  

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний контроль, іспит. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна навчальна дисципліна  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

магістр 
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Курс:  І 

Семестр:  І І 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт, складання схем, таблиць, 
презентацій, розв’язування ситуаційних завдань, 

проведення тренінгів тощо. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 12 8 4  88 20 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

3 11  Іспит 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1.  Методологія вироблення політики та прийняття рішень 

Тема 2.  Закони, принципи та методи що впливають на вироблення політики, розробку та 

реалізацію технології прийняття рішень 

Тема 3.  Людина в системі вироблення політики й прийняття рішень. Психологічний аспект 

вироблення політики й прийняття управлінських рішень  

Тема 4.  Поняття вироблення політики та класифікація управлінських рішень  

Тема 5.  Вироблення політики та прийняття рішень у системі управління 

Тема 6.  Інформаційне забезпечення процесу вироблення політики та прийняття рішень 

Тема 7.  Державне управління та державно-управлінське рішення 

Тема 8.  Підходи й напрямки вдосконалення системи вироблення політики та формування 

програмно-цільових державно-управлінських рішень 

Тема 9.  Планування нормативно-правових державно-управлінських рішень 

Тема 10.  Аналітичний документ як інструмент вироблення політики та підготовки рішень 

Тема 11.  Оцінювання результатів політики та прийнятих рішень у публічному управлінні та 

адмініструванні 
 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теорія та методологія стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес 

структур. 

Сутність стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур. Елементи 

системи стратегічного управління та їх характеристика. Види стратегічного управління в діяльності 

органів влади та бізнес структур. Стадії процесу стратегічного управління в діяльності органів влади 

та бізнес структур. 

 

Тема 2. Розвиток і зміни в органах влади та бізнес структурах і  управління змінами. 

Стратегії змін. 
Базові поняття управління змінами в органах влади та бізнес структурах й стратегії. Теорії і 

методи управління змінами в публічній організації. Зміст процесу управління змінами, ролі 

стратегії і планування. Механізми, методи та інструменти стратегічного планування та управління 

змінами. Особливості стратегічного: мислення, спільноти, знання ментальності. Моделі та методи 

стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування стратегій у публічній 

сфері. Стратегічні зміни. Рівні стратегії і змін. Спротив змінам: причини і результати. Подолання 
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спротиву змінам. Підходи до управління змінами. Внутрішні і зовнішні зв’язки в управлінні 

змінами. 

 

Тема 3. Технології розробки та реалізації стратегії. Публічний аудит. 

Поняття стратегії організації. Стратегія: підходи, значення та роль. Класифікація стратегій 

організації. Стратегія і державне управління. Роль та типи стратегії. Стратегічний набір 

організації. Публічний аудит: поняття та сутність. Публічний аудит: цілі та економічний зміст. 

Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні. Механізми 

взаємодії та розподілу повноважень між різними рівнями управління.  

 

Тема 4. Напрями змін в публічному управлінні. 

Теоретичні положення, методології публічного управління. Підсистеми забезпечення 

стратегічного управління. Основні характеристики організаційного забезпечення стратегічного 

управління (ОЗСУ). Взаємозв’язок стратегії і структури.  Характеристика організаційних структур 

управління стратегічного типу. 

 

Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес 

структур. 

Поняття концепції стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур. 

Концепція стратегічного управління в управлінській діяльності в діяльності органів влади та 

бізнес структур. Особливості стратегічного підходу до діяльності  органів влади та бізнес 

структур.  

 

Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку органів влади та бізнес структур. 

Зміст стратегічного управління у розвитку органів влади та бізнес структур. Моделі 

розвитку органів влади та бізнес структур. Життєвий цикл державної організації. Стратегічне 

управління і менеджмент: спільне і відмінне. Взаємозв’язок стратегічного управління й аналізу 

державної політики.  Система стратегічного управління у діяльності органів влади та бізнес 

структур в Україні. Роль управління в суспільстві. Сутність соціальних, політичних і економічних 

подій, проблем і складних задач публічної сфери, а також впливи та ризики зовнішнього (у тому 

числі глобалізаційних процесів і забезпечення національної безпеки) та внутрішнього середовищ. 

 

Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

Характеристика процесу та технології стратегічного планування й управління. Основні 

підходи щодо технології стратегічного управління. Процес стратегічного управління і планування. 

Планування: поняття і роль у стратегічному управлінні. Мета та принципи стратегічного 

планування. Моделі стратегічного планування. Розроблення корпоративної (загальної стратегії). 

Розроблення ділової (бізнес) стратегії. Розроблення функціональних і операційних стратегій. 

Вибір та оцінка стратегії. Особливості застосування стратегічного планування. 

 

 

Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

Процес побудови стратегії. Зміст концепції стратегічного вибору. Специфіка впровадження 

стратегій. Внутрішнє середовище об’єкта для запровадження стратегічного управління. 

Стратегічні рішення. Особливості прийняття стратегічних рішень. Теорії та моделі прийняття 

управлінських рішень та можливості їх застосування у публічній сфері. Загальні вимоги при 

формулюванні рішень у публічній сфері. Сутність територіальних впливів при прийнятті 

управлінських рішень. 

 

Тема 9. Моніторинг і оцінювання  стратегічного управління у діяльності органів влади та 

бізнес структур. 

Основні підходи щодо моніторингу й оцінювання в стратегічному управлінні у діяльності 

органів влади та бізнес структур. Етап моніторингу в стратегічному управлінні у діяльності 

органів влади та бізнес структур. Процес моніторингу. Класифікація та визначення показників 
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(індикаторів). Моніторинг і контроль: встановлення ефективності стратегічного управління. 

Оцінювання в запровадженні стратегічного управління. Функції процесу оцінювання. Оцінювання 

ефективності й результативності. Організація моніторингу та оцінювання.  

 

Тема 10. Стратегічне управління у діяльності органів влади та бізнес структур на 

центральному рівні. 

Особливості стратегічного управління у діяльності органів влади та бізнес структур на 

центральному рівні управління. Передумови запровадження стратегічного управління у діяльності 

органів влади та бізнес структур на центральному рівні в Україні. Етапи процесу розробки 

стратегічного плану. Запровадження стратегічного управління в діяльності центральних органів 

виконавчої влади.  

 

Тема 11. Стратегічне управління у діяльності органів влади та бізнес структур на місцевому 

рівні. 

Особливості стратегічного управління у діяльності органів влади та бізнес структур на 

місцевому рівні управління. Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування й 

децентралізації влади в Україні. Сучасний стан та напрями реформування місцевого 

самоврядування й децентралізації влади в Україні. Актуальні питання реалізації процесів 

реформування місцевого самоврядування. Реалізація функціональної концепції реформування 

місцевого управління в країнах ЄС.  
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РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основні джерела:  

1. Афанасьєв М. В. Побудова системи управління якістю в діяльності органів виконавчої 

влади регіону : монографія / М. В. Афанасьєв, Л. Г. Шемаєва, Л. Й. Аведян та ін. ; [за заг. 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

 

Тема 1 
Методологія вироблення політики та 

прийняття рішень 
9  9    

Тема 2 

Закони, принципи та методи що 

впливають на вироблення політики, 

розробку та реалізацію технології 

прийняття рішень 

9 4 5 2 2  

Тема 3 

Людина в системі вироблення політики 

й прийняття рішень. Психологічний 

аспект вироблення політики й 

прийняття управлінських рішень  

9  9    

Тема 4 
Поняття вироблення політики та 

класифікація управлінських рішень 
9  9    

Тема 5 
Вироблення політики та прийняття 

рішень у системі управління 
9  9    

Тема 6 

Інформаційне забезпечення процесу 

вироблення політики та прийняття 

рішень 

10 2 8 2   

Тема 7 
Державне управління та державно-

управлінське рішення 
9  9    

Тема 8 

Підходи й напрямки вдосконалення 

системи вироблення політики та 

формування програмно-цільових 

державно-управлінських рішень 

9 2 7 2   

Тема 9 
Планування нормативно-правових 

державно-управлінських рішень 
9  9    

Тема 10 

Аналітичний документ як інструмент 

вироблення політики та підготовки 

рішень 
9  9    

Тема 11 

Оцінювання результатів політики та 

прийнятих рішень у публічному 

управлінні та адмініструванні 
9 4 5 2 2  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
20  -/20    

Разом годин 120 12 88/20 8 4  
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
  
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Лекційне заняття №1. 

Тема 2. Закони, принципи та методи що впливають на вироблення 

політики, розробку та реалізацію технології прийняття рішень 

Основні закони управління, які впливають на вироблення політики й 

прийняття рішень: закон цілеполягання, закон різноманіття, закон руху, 

закон зворотнього зв'язку; принципи прийняття рішень, принцип 

ефективності управління, принцип науковості управління, принцип 

добору кадрів управління, принцип єдиноначальності і колегіальності 

управління, принцип конкретності й оперативності керівництва. Основні 

методи, які впливають на розробку і реалізацію технології прийняття 

управлінських рішень: методологічні, організаційні, економічні, 

технологічні, соціально-психологічні правові 

2 

2. Лекційне заняття №2. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення процесу вироблення політики та 

прийняття рішень 

Визначення поняття „інформація”. Інформація, яка необхідна для 

вироблення політики та прийняття рішень, її джерела надходження та 

методи оцінки. „Інформація” та „інформаційне забезпечення процесу 

вироблення політики, підготовки, прийняття та реалізації рішень”. Різні 

підходи до визначення поняття „інформаційне забезпечення”. 

Призначення інформаційних систем в системі вироблення політики та 

прийняття рішень 

2 

3. 

 
Лекційне заняття №3. 

Тема 8. Підходи й напрямки вдосконалення системи вироблення 

політики та формування програмно-цільових державно-

управлінських рішень 

Вироблення та реалізація політики через програмно-цільові державно-

управлінські рішення, їх класифікація. Державні програми та державні 

проекти. Принципи формування державних програм та державних 

проектів. Шляхи удосконалення прийняття державно-управлінських 

рішень. 
 

2 

4. Лекційне заняття №14. 

Тема 11. Оцінювання результатів політики та прийнятих рішень у 

публічному управлінні та адмініструванні 

Система «ключових показників ефективності» в процесі вироблення 

політики, прийняття та реалізації рішень. Ефективність модернізації 

системи місцевого самоврядування в Україні: цілі, завдання, методи і 

якості реалізація рішень. Оцінювання територіального впливу на 

вироблення політики та прийняття рішень 

2 

 

 Разом 8 
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7.2  Календарно-тематичний план семінарських занять, 

заліків по модулях 
№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  
1 2 3 

1. 
Семінарське заняття №1. 

Тема 2. Закони, принципи та методи що впливають на вироблення 

політики, розробку та реалізацію технології прийняття рішень 

2 

2. 
Семінарське заняття №2. 

Тема 11. Оцінювання результатів політики та прийнятих рішень у 

публічному управлінні та адмініструванні 
2 

Разом  семінарських занять 4 

Разом годин 4 
 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи 

студентів 
1 

2. 
Консультації щодо підготовки до семінарських занять та 

опрацюванню рекомендованої літератури 
2 

3. 
Консультації щодо організації та виконання індивідуальної роботи 

студентів 
2 

4. Консультації з підготовки до залікового модулю  2 

5. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 9 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Сутність дисципліни «Основи вироблення політики та прийняття рішень» 

2. Взаємозв’язок політики, публічної політики та державного управління.  

3. Зміст та сутність публічної політики як соціального явища. Основні підходи до визначення 

поняття «публічна політика». 

4. Сутність та зміст поняття «публічна політика». 

5. Роль та функції держави як основного актора публічної політики. 

6. Вплив публічної політики на управлінський процес. 

7. Інституційна основа взаємодії вітчизняних суб’єктів публічної політики. 

8. Охарактеризуйте структуру інститутів публічної політики. 

9. Особливості вітчизняних процесів інституалізації публічної політики. 

10. Форми, рівні та етапи формування процесів публічної політики.  

11. Характеристика основних методів аналізу публічної політики.  

12. Характеристика етапів аналізу вироблення політики.  

13. Концепції справедливості та їх вплив на зміст публічної політики. 

14. Особливості оцінювання публічної політики. 

15. Критерії оцінки підсумкового аналітичного документа з обраної проблеми публічної 

політики.  

16. Зв’язок публічної політики та управлінської діяльності. 

17. Стан та перспективи впровадження механізмів публічної політики в Україні. 

18. Інститути, що забезпечують участь громадян у виробленні публічної політики: стан та 

перспективи розвитку в Україні. 

19. Механізми функціонального представництва інтересів та забезпечення публічної політики 

в Україні. 

20. Місце та роль груп інтересів у виробленні публічної політики.  

21. Взаємозв’язок політичної системи та публічного управління. 

22. Поняття «ефективності» та «результативності» в аналізі публічної політики. 

23. Особливості етапів циклу вироблення публічної політики. 

24. Громадянське суспільство як суб’єкт вироблення публічної політики. 

25. Зміст понять: «політичне рішення», «політико-управлінське рішення», «управлінське 

рішення». 

26. Публічна політика і політичне управління в умовах глобальних трансформації. 

27. Особливості прийняття рішень в публічній політиці. 

28. Мережі публічної політики в процесах управління. 

29. Публічна політика у процесах реформування системи державного управління України. 

30. Децентралізація публічної влади: новий досвід територіального врядування. 

31. Світові тенденції перетворень державно-управлінських систем. 

32. Основні етапи еволюції компаративного підходу в публічній політиці. 

33. Інституційний ландшафт публічної політики в Україні.  

34. Специфіка впливу глобалізації на локальну публічну політику. 

35. Способи залучення заінтересованих сторін до процесу вироблення політики.  

36. Ефективні інституційні форми співробітництва в реалізації демократичних засад 

управління.  

37. Публічна політика як критерій транспарентності влади. 

38. Інструменти взаємодії влади й громадськості. 

39. Організація роботи органів публічної влади з громадськими об’єднаннями та ЗМІ. 

40. Система електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

41. Цифрове суспільство як нова парадигма розвитку публічного управління. 

42. Основні сценарії розвитку громадянського суспільства в Україні. 

43. Особливості прийняття управлінських рішень в контексті публічної політики та 

політичного управління. 

44. Характеристика публічної політики як чинника виникнення мережевого управління.  
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45. Прогнозування як складова частина політико-управлінської діяльності. 

46. Характеристика легітимації як складової вироблення програм публічної політики. 

47. Специфіка формування соціального капіталу та довіри в публічній політиці. 

48. Основні механізми формування довіри до владних структур та інститутів громадянського 

суспільства. 

49. Наукові підходи до прийняття управлінських рішень в публічному управлінні та 

адмініструванні. 

50. Поняття та види управлінських рішень в органах публічної влади. 

51. Моделі прийняття управлінських рішень в Україні та в світі. 

52. Механізми вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в органах публічної 

влади. 

53. Технології і методи прийняття та реалізації управлінських рішень. 

54. Наукове обґрунтування ефективності і результативності державно-управлінських. 

55. Політичні рішення та їх вплив на суспільний розвиток і державотворення в Україні. 

56. Адміністративні рішення та електронний документообіг: причини ініціації та способи 

реалізації. 

57. Теорія прийняття управлінських рішень. 

58. Ретроактивність державно-управлінських рішень: європейський досвід застосування в 

інтересах громадян. 

59. Прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування в Україні. 

60. Розробка і погодження проєктів управлінських рішень. 

61. Підготовка та прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами громадянського 

суспільства в Україні за допомогою електронної демократії. 

62. Вироблення, прийняття та реалізація управлінських рішень у представницьких органах 

трудових колективів. 

63. Опишіть правові акти адміністративної діяльності в Україні. 

64. Опишіть принципи державного прогнозування та розроблення стратегій і програм 

соціально-економічного розвитку територій. 

65. Опишіть принципову (елементарну) схему системи управління. 

66. Опишіть процедуру оприлюднення проєктів управлінських рішень. 

67. Опишіть процедуру підготовки проєктів управлінських рішень та їх впровадження 

органами місцевого самоврядування. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться включає поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної роботи 

(лекції та семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу дисципліни. Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою 

оцінкою засвоєння знань студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Основи вироблення політики та прийняття рішень» 

використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, обговорення і 

поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і 

включає семестровий контроль у формі письмового семестрового екзамену. 

 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

ЕКЗАМЕН 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях  

50 балів 50 балів 

 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних семінарських заняттях та результати поточних 

тематичних тестувань; 

п – кількість семінарських занять. 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 
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Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь.  

0-5 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 
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Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
5 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
4 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
3 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-2 

робота не виконана. 0 

5.  Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим 

для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1 бал 

(максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з  короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, і коментарі. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 

6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – питання теоретичного характеру, які 

вимагають повної описової відповіді (максимально 4  5,5 = 22 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

0-50 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Основи вироблення політики та прийняття рішень»  

включає: 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни (денна і заочна форми навчання); 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни (денна і заочна форми навчання); 

  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни (денна і заочна форми навчання); 

   Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) 

і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни (денна і заочна форми 

навчання); 

 Засоби діагностики знань та умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового контролю знань; 

 Екзаменаційні білети; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал. 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції 

 Тема 5. Концепція і зміст стратегічного управління в діяльності органів влади та 

бізнес структур. 

1. Роль стратегічного управління у розвитку органів влади та бізнес структур. 

2. Роль управління в суспільстві. 

Тема 6. Роль стратегічного управління у розвитку органів влади та бізнес структур. 

1. Життєвий цикл державної організації.  

Тема 7. Технологія стратегічного управління і планування. 

1. Розробка технології стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес 

структур. 

Тема 8. Концепції стратегічного вибору та стратегічні рішення. 

1. Процес побудови стратегії. 
 

Проблемні ситуації 

 Надати характеристику особливостям стратегічного управління в діяльності органів 

влади та бізнес структур. 

Спільне і відмінне у стратегічному управлінні та менеджменті. 

Роль середовища у стратегічному управлінні в діяльності органів влади та бізнес 

структур. 

Робота в парах 

 Виробники й експерти та консультації з громадськістю в стратегічному управлінні. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Офіційне представництво Президента 

України www.president.gov.ua 

▪ Урядовий портал   www.kmu.gov.ua 

▪ Верховна Рада України   www.rada.gov.ua 

▪ Радник. Український юридичний портал 

http://radnuk.info  

▪ Державне управління справами 

http://www.dus.gov.ua  

▪ Журнал «Державне управління: 

удосконалення та розвиток  

http://www.dy.nayka.com.ua 

▪ Стратегічне планування в регіонах 

Європейського союзу 

http://www.cor.eu.int/home.htm  

 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної і заочної форм навчання; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення 

лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни для денної і заочної форм; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни для денної і заочної 

форм; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента 

(індивідуальні навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни для денної і заочної 

форм; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів 

(збірник тестових завдань). 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://radnuk.info/
http://www.dus.gov.ua/
http://www.dy.nayka.com.ua/

